
SPORZĄDZANIE I EKSPEDYCJA
NAPOJÓW



Zarówno w zakładzie gastronomicznym, jak i w 
gospodarstwie domowym sporządza się napoje 
zimne i gorące. Napoje zimne dostarcza się w 

opakowaniach jednostkowych (butelki, kartony, 
puszki) oraz w opakowaniach zbiorczych beczki, 

cysterny, pojemniki). Można je sprzedawać 
bezpośrednio z opakowań jednostkowych, w postaci 
nieprzetworzonej oraz w postaci różnych napojów 

przygotowywanych na zamówienie klienta, np. 
koktajli, drinków, mrożonej herbaty..



W przypadku napojów w opakowaniach 
zbiorczych w zakładzie należy zainstalować 

pojemniki, do których będzie przetłaczany napój. 
Napoje wydaje się z pojemników za pomocą 

przewodów i kolumn bufetowych. Jeżeli napoje 
dostarcza się w postaci ekstraktów, są 

rozcieńczane i ewentualnie nasycane gazem. 
Gazem można nasycać również wodę.



Napoje gorące, takie jak kawa, herbata, kakao, 
czekolada, sporządza się w sposób tradycyjny lub 
za pomocą specjalnych urządzeń, np. ekspresów.

Napoje zimne i gorące podaje się w każdym 
zakładzie gastronomicznym, który musi być 

wyposażany w odpowiednie urządzenia, sprzęt 
pomocniczy naczynia do ich serwowania



URZĄDZENIA i SPRZĘT DO 
SPORZĄDZANIA i DYSTRYBUCJI 

NAPOJÓW ZIMNYCH



Najczęściej wykorzystywane urządzenia do 
sporządzania i dystrybucji napojów zimnych to:

 dystrybutory zimnych napojów, 

 granitory,

 dystrybutory wody,

 urządzenia do dystrybucji piwa,

 wyciskacze do cytrusów,

 sokowirówki do warzyw i owoców,

 miksery barmańskie,

 blendery.



Aby sporządzać napoje zimne odpowiednio i zgodnie 
z recepturą, należ, zainstalować również urządzenia 
chłodnicze. W barze najczęściej używa się:

 kruszarek do lodu,

 kostkarek do lodu,

 łuskarek do lodu,

 chłodziarek do win / napojów,

 barowych stołów chłodniczych,

 barowych szaf chłodniczych,

 schładzarek na beczki do piwa,



Dystrybutory napojów zimnych

służą do schładzania i wydawania soków, napojów, 
soków naturalnych, kawy, herbaty, mleka 

migdałowego, sorbetów, mrożonych jogurtów, 
napojów energetycznych.

Dystrybutory produkuje się także w wersji 
chłodniczej połączonej z wersją grzewczą. 

Temperatura schładzania wynosi od +4 do +12°C. 
natomiast temperatura podgrzewania - od +4C do 

+50°C.)



Urządzenie składa się z przezroczystego zbiornika z 
poliwęglanu oraz obudowy ze stali nierdzewne. 

Napój jest chłodzony powietrzem, a zamontowane 
mieszadło zapobiega zjawisku tworzenia się piany na 
jego powierzchni. Dystrybutory mogą mieć systemy 

szybkiego schładzania.

Wykorzystuje się je w małych lokalach 
gastronomicznych, barach, kawiarniach, 

dyskotekach, restauracjach,



Dystrybutor napojów zimnych 



Granitory

są idealnymi urządzeniami do zakładów 
gastronomicznych, w których serwuje się w dużych 

ilościach zimne napoje, a zwłaszcza sorbety (granity). 
Urządzenia wyposażono w powietrzny system 

chłodzenia, mieszadło, przezroczysty poliwęglanowy 
zbiornik z pokrywą. Ruch obrotowy mieszadła 

pozwala uzyskać jednolitą konsystencję sorbetu. W 
poszczególnych komorach urządzenia można 

otrzymać napoje o różnej gęstości.



Granitory



Dystrybutory wody

pozwalają uzyskać przefiltrowaną i uzdatnioną wodę 
wodociągową - wodę zimną, zimną gazowaną, gorącą 

(ponad 80°C) lub bardzo gorącą (ponad 90°C) do 
picia lub zaparzania kawy, herbaty

Montuje się w nich filtry (zanieczyszczeń 
mechanicznych, chemicznych i organicznych), 

systemy dezynfekcji (promieniami UV) oraz butle z 
gazem z oprzyrządowaniem.



Dystrybutory piwa

Urządzenia do dystrybucji piwa stosuje się zarówno w 
restauracjach, barach (wyszynk piwa), jak i w domu. 

Maszyny pobierają piwo (przechowywane pod 
ciśnieniem) z beczek metalowych (kegów). Zaopatrzono 

je w schładzarki, butle z gazem i inny sprzęt do 
podłączenia i regulacji pracy. Niezbędnymi elementami 
są kolumny do czerpania piwa, krany i inne akcesoria. 
Mogą być to urządzenia stacjonarne (instalowane pod 

ladą barową lub na stole) lub mobilne, doskonale 
sprawdzające się w plenerze.

W domowych dystrybutorach piwa instaluje się 
wskaźniki temperatury i poziomu piwa oraz regulacje 

ciśnienia nalewanego napoju.



Wyciskacze do cytrusów

mogą wyciskać sok z owoców różnej wielkości, jeśli 
zmienimy stożek wyciskający. Podstawowe elementy 
są wykonane ze stali nierdzewnej (obudowa, misa) 

oraz tworzywa sztucznego (sito z poliwęglanu), 
Urządzenia mogą mieć pokrywę dociskową, po której 

zamknięciu praca rozpoczyna się automatycznie. 
Silnik jest zabezpieczony przed przeciążeniem 

termicznym. Kształt wyciskaczy umożliwia zbieranie 
soku w różnych naczyniach.



Sokowirówki do warzyw i owoców

służą do wyciskania soku z produktów, o różnej 
wielkości dzięki szerokim, okrągłym otworom 

podawczym. Odpady gromadzą się w pojemniku. 
Obudowa urządzenia może być zbudowana ze stopów 

aluminium lub chromowana.



Miksery barmańskie

służą do przygotowywania koktajli mlecznych czy 
drinków, przez wymieszanie ich składników. 
Mieszadła są wykonane ze stali nierdzewnej, 
natomiast obudowa może być aluminiowo-

chromowa. Pojemniki do mieszania powstają ze stali 
nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. W 

urządzeniach często montuje się systemy, które 
zapobiegają wibracjom w czasie pracy, przesuwaniu 
się maszyny oraz dają możliwość automatycznego 

włączania się urządzenia po podstawieniu 
pojemnika.



Blendery

służą do sporządzenia mrożonych drinków, koktajli przez 
zmiksowanie ich składników. Elementy robocze, tnąco-

miksujące wirniki, są wykonane ze stali nierdzewnej. 
Urządzenia zaopatrza się w pojemnik z poliwęglanu lub stali 

nierdzewnej, do którego dzięki umieszczonej skali można 
załadować odpowiednią ilość surowca. Mają one także 

winylową pokrywę z ruchomym korkiem, dzięki czemu można 
dodawać składniki w czasie pracy. Produkt przygotowuje się 

podczas pracy ciągłej lub pulsacyjnej. Dzięki zamontowanemu 
timerowi (regulatorowi czasu) urządzenie automatycznie 

może się wyłączyć. Specjalny system pozwala na dokładne i 
jednolite zmiksowanie surowca. Blender jest wyposażony w 
system stabilizacyjny, zapobiegający jego przesuwaniu się. 

Trwałość urządzenia zapewnia sprzęgło wykonane z 
plastycznego tworzywa lub stali nierdzewnej.



Mikser barmcmski



URZĄDZENIA DO 
SPORZĄDZANIA i DYSTRYBUCJI

NAPOJÓW GORĄCYCH



Najczęściej wykorzystywane urządzenia do 
sporządzania i ekspedycji napojów gorących to:

 ekspresy do kawy - ciśnieniowe i przelewowe,

 perkolatory (zaparzacze do kawy),

 warniki do wody,

 czajniki,

 podgrzewacze do czekolady



Rodzaje ekspresów do kawy:

 ciśnieniowe

 dzbankowe (caffetierki), 

 niskociśnieniowe,

 wysokociśnieniowe (kolbowe), 

 automatyczne,

 przelewowe,



Ekspresy ciśnieniowe

przepuszczają wodę pod ciśnieniem przez filtr z kawą. 
Zaparzona kawa spływa do filiżanki lub pojemnika. 

Przyrządzanie kawy w tych urządzeniach odbywa się w 
dwojaki sposób: pod ciśnieniem pary wodnej lub pod 

ciśnieniem wody, które uzyskuje się dzięki specjalnym 
urządzeniom. Ciśnienie w urządzeniach może mieć 

wartość od 2 do 15 barów, co powoduje, że napój zaparza 
się w różnym czasie: 20-30 sekund lub kilka minut. 

Ekspresy mają różne oprzyrządowanie regulujące pracę 
lub sterujące nią, a także dodatkowe funkcje, np. 

mielenie kawy. Przygotowana w nich kawa zawiera mniej 
szkodliwych substancji - kofeiny, kwasów i substancji 

gorzkich.



Ekspresy ciśnieniowe



Ekspresy dzbankowe (caffetierki)

to dzbanki, które stawia się na płycie grzejnej lub 
palniku. Istnieją również ekspresy elektryczne. 
Urządzenie jest zbudowane z trzech pojemników: na 
wodę, na kawę i na gotowy napar.
Do pierwszego pojemnika wlewa się zimną wodę, 
drugi, do którego wsypujemy zmieloną kawą, 
umieszcza się nad pojemnikiem z wodą. Zbiornik na 
napar znajduje się nad nimi. Ekspres ustawia się na 
kuchence. Podczas gotowania woda przechodzi do 
góry, a ciśnienie, które powstaje przy tworzeniu pary 
wodnej, przetłacza wodę przez kawę, wytwarzając 
napar kawowy. Wykorzystuje się tu ciśnienie gotującej 
się wody - 1 bar,







Ekspresy niskociśnieniowe

wykorzystują parę powstałą podczas gotowania wody 
w zamkniętych pojemnikach (maksymalne ciśnienie -

4 bary). Zasada ich działania jest zbliżona do 
działania ekspresów dzbankowych. Zmieloną kawę 

wsypuje się do kolb zakładanych na urządzenie. 
Woda pod ciśnieniem przelewa się przez kawę, a 

następnie wylewa do filiżanek lub pojemnika. 
Przygotowanie napoju trwa 2-3 minuty



Ekspresy wysokociśnieniowe

składają się z pompy poboru wody, pompy ciśnieniowej wytwarzającej odpowiednie ciśnienie 
wody (ok. 15 barów bojlera (może być miedziany), w którym woda jest wymieniania i 

napełniana automatycznie (po przyciśnięciu przycisku). Pompa wytwarza ciśnienie wody, która 
gotuje się w zbiorniku. Podgrzana woda pod ciśnieniem przepływa przez kawę i spływa do 

filiżanki. Nowoczesne ekspresy są zaopatrzone w systemy kontrolno-sterujące. 
Dzięki nim mamy możliwość:

 programowania pojemności filiżanek,
 wydobycia ekstraktu kawowego,
 parzenia cappuccino, z automatyczną regulacją porcji mleka i poziomu piany,
 programowania wielkości porcji kawy,
 podgrzewania filiżanek,
 regulacji temperatury wody na herbatę,
 programowania dozownika (dyszy) wody na herbatę,
 zliczania liczby zaparzanych kaw (licznik),
 zaprogramowania ilości przypływu wody, po której należy zregenerować zmiękczacz,
 odczytania i kontroli błędów,
 bycia ostrzeżonym o zbyt małej ilości wody w bojlerze,
 programowania czasu włączania / wyłączania ekspresu.



Ekspresy automatyczne

to urządzenia wielofunkcyjne, działające na podobnej zasadzie jak 
ekspresy wysokociśnieniowe. Różnią się sposobem dozowania kawy, 

którą wsypuje się do specjalnego pojemnika. Mogą zawierać młynek do 
kawy, który miele ją przed parzeniem. Urządzenia te są wyposażone w 

indywidualne programy mające wiele możliwości, w tym:

 zaparzanie specjalnej kawy i indywidualne programowanie,
 parzenie kawy w szklankach,
 wykorzystywanie dwóch młynków do mielenia kawy,
 korzystanie ze szczelnych pojemników na kawę ziarnistą utrzymujących 

aromat,
 używanie kawy mielonej,
 programowanie ilości kawy,
 programowanie kompozycji kawowych,
 programowanie temperatury parzenia,
 korzystanie z programu odkamieniania, płukania, czyszczenia,
 trafianie zużytej kawy do odpowiedniego pojemnika



Aby móc użytkować ekspresy wysokociśnieniowe, 
należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

 Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia ciśnieniowego pisemnie 
zgłasza się urządzenie do organu właściwej jednostki dozoru technicznego, w 
celu uzyskania decyzji zezwalającej na jego eksploatację.

 W miejscu dostępnym dla obsługującego urządzenie, w pobliżu urządzenia 
ciśnieniowego, należy umieścić instrukcję eksploatacji (właściwą dla danego 
urządzenia). Instrukcja eksploatacji powinna zawierać co najmniej:
 charakterystykę urządzenia ciśnieniowego;
 opis czynności związanych z uruchomieniem, ruchem i zatrzymaniem urządzenia 

ciśnieniowego, w tym z zatrzymaniem awaryjnym tego urządzenia;
 informacje o sposobie przygotowania urządzenia ciśnieniowego do badań, w tym określenie 

miejsc i sposobu odcięcia od instalacji oraz wyszczególnienie sprzętu i środków ochrony 
indywidualnej;

 wymagania określone w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwwybuchowej, przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

 wymagania dotyczące konserwacji i kontroli stanu urządzenia oraz jego osprzętu, w 
szczególności zabezpieczającego;

 opis sposobu postępowania w przypadku wystąpienia uszkodzeń, nieprawidłowości lub 
zakłóceń w pracy urządzenia ciśnieniowego;

 opis sposobu i zakresu rejestracji parametrów eksploatacyjnych;
 opis innych wymagań eksploatacyjnych określonych przez eksploatującego urządzenie 

ciśnieniowe,



 W przypadku wprowadzenia zmian w wyposażeniu urządzenia 
ciśnieniowego lub w instalacji, które mają wpływ na sposób eksploatacji 
urządzenia ciśnieniowego, należy dokonać stosownych zmian w instrukcji 
eksploatacji,

 Eksploatację urządzeń ciśnieniowych prowadzi się zgodnie z ich prze-
naczeniem oraz instrukcją eksploatacji, stosując odpowiednie środki 
bezpieczeństwa.

 Urządzenia ciśnieniowe mogą być eksploatowane tylko wtedy, gdy ich stan 
techniczny nie budzi zastrzeżeń, osprzęt zabezpieczający i osprzęt 
ciśnieniowy są sprawne oraz nie zostały wyłączone z działania,

 Urządzenie ciśnieniowe mogą obsługiwać osoby, które:
 mają wymagane kwalifikacje;
 odbyły przeszkolenie w odpowiednim zakresie i wykazały się znajomością 

instrukcji eksploatacji, praktycznymi umiejętnościami obsług: urządzenia 
ciśnieniowego oraz znajomością przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.

 Urządzenia ciśnieniowe należy poddawać badaniom.
 Ekspresy do kawy o pojemności większej niż 10 litrów w pełnej formie dozoru, 

rewizja zewnętrzna - co 2 lata (obejmuje zewnętrzne oględziny urządzenia 
ciśnieniowego i osprzętu w miejscach dostępnych, a w miarę możliwości także 
sprawdzenie działania tego osprzętu), rewizja wewnętrzna - co 10 lat (ocena 
wizualna elementów urządzenia),

 Ekspresy do kawy o pojemności mniejszej niż 10 litrów w sposób uproszczony.



Ekspresy przelewowe

to takie urządzenia, w których napar zaparza się, gdy 
porcja wrzącej wody, gotowanej we wbudowanym 

warniku, przelewa się przez kawę umieszczoną w filtrze 
(papierowym lub z tworzywa sztucznego czy stali). 

Przefiltrowany napar kawowy wlewa się do dzbanka lub 
dzbanka-termosu (szklanego lub ze stali nierdzewnej), 

który jest umieszczony pod filtrem. Pojemnik z napojem 
znajduje się na płycie grzewczej, utrzymującej 

temperaturę kawy - płyta włącza się cyklicznie (wyłącznik 
bimetaliczny). Niektóre ekspresy mogą być wyposażone 

w czujnik „wykrywania" dzbanka, bez którego proces 
parzenia się nie rozpocznie. Wodę do ekspresu nalewa się 
najczęściej ręcznie, ale może być również podłączona do 

sieci.



Ekspres przelewowy



Perkolatory (zaparzacze do kawy)

to urządzenia do zaparzania kawy, herbaty, ziół oraz 
gotowania wody, wykorzystujące system perkolacji 
(otrzymywanie wyciągu przez przepuszczanie płynu 
przez substancję). W zbiorniku wykonanym ze stali 
nierdzewnej parzy się kawa. Jest on zaopatrzony w 
grzałki, filtr papierowy lub ze stali nierdzewnej, na 

który wsypuje się kawę, wskaźnik poziomu wody oraz 
termostat bezpieczeństwa i automatyczne 

przełączenie na funkcję podgrzewania. Kawę można 
nalewać przez bezkroplowy kranik (z tworzywa 

sztucznego).





Warniki do wody

to urządzenia do szybkiego gotowania wody których 
obudowa jest wykonana ze stali nierdzewnej. Ich 

pracę usprawnia wskaźnik poziomu wody, termostat 
(od 0°C do ponad 90°C); można je podłączyć do sieci 

wodociągowej. Produkuje się warniki o różnej 
pojemności.



Warniki do wody



Czajniki

to urządzenia do tradycyjnego przygotowania napojów gorących. Najczęściej 
wykorzystuje się czajniki elektryczne bezprzewodowe. Produkuje się je w różnych 
wzorach i kolorach, o różnej pojemności i mocy, z możliwością ustawienia wysokości 
temperatury podgrzewanej wody. Ich różnorodność w pełni zaspokaja potrzeby 
odbiorców. Główną częścią czajnika jest dzbanek, który może być wykonany z 
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub z materiałów ceramicznych - często 
dopasowanych do zastawy stołowej. W dzbanku jest zamontowana grzałka 
elektryczna tradycyjna lub wbudowana pod jego dnem (spód czajnika jest gładki, co 
zapobiega osadzaniu się kamienia). Urządzenia po podgrzaniu lub zagotowaniu 
wody wyłączają się automatycznie, co najczęściej sygnalizuje określony dźwięk. W 
trakcie ich pracy świeci się lampka. Czajniki mogą być wyposażone w różne 
dodatkowe funkcje, w tym:

 zabezpieczenie, które uniemożliwia włączenie, jeśli w czajniku nie ma wody lub jeśli 
nie ma dzbanka na podstawce,

 filtry zapobiegające przedostawaniu się kamienia do czajnika i do filiżanki / kubka.
 możliwość zwinięcia kabla i schowania go w podstawce,
 blokada otwarcia,
 ochrona przed przegrzaniem,
 regulacja temperatury (podgrzewanie lub gotowanie) z możliwością zapamiętania 

ostatniego ustawienia,
 wskaźnik poziomu wody.



Czajniki



Podgrzewacze do czekolady

to urządzenia, które pozwalają na podgrzanie czekolady, 
kawy, herbaty, mleka, kakao czy wina. Wyposaża się je w 
elektryczny bojler (wykonany ze stali) z termostatem, w 

którym jest podgrzewana woda, oddająca ciepło 
produktom, umieszczonym w przezroczystym zbiorniku. 

Zbiornik zaopatrzono w mieszadło, dzięki któremu 
temperatura w środku jest równomierna, a produkt ma 
jednolitą konsystencję. Urządzenie może mieć system 

grzania polegający na podgrzewaniu w bemarze, co 
zapobiega przypalaniu się produktów gęstych. Podgrzany 
napój jest pobierany przez zawór spustowy, zaopatrzony 

w system chroniący przed zatkaniem.



Podgrzewacze do czekolady



Zasady eksploatacji urządzeń do 
sporządzania napojów

 Przestrzegać instrukcji obsługi danego urządzenia.
 Wykorzystywać urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 Pamiętać o zasadach właściwej obsługi urządzeń 

elektrycznych.
 Systematycznie konserwować urządzenia.
 Po zakończeniu pracy myć urządzenia odpowiednimi 

środkami.
 Stosować się do zasad bezpieczeństwa podczas eksploatacji 

urządzeń ciśnieniowych.
 Urządzenia rzadko używane pozostawiać odpowiednio 

zabezpieczone. 
 Serwisowanie i naprawy zlecać osobom mającym odpowiednie 

kwalifikacje.


